
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:              /UBND-CN 
 

 Thanh Hoá, ngày       tháng      năm 2021 

V/v gia hạn thời gian hoàn thành 

hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án Khai 

thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây 

dựng thông thường tại xã Cẩm 

Vân, huyện Cẩm Thủy của Công ty 

TNHH Vân Lộc. 

 

 

 

                         Kính gửi:   

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- UBND huyện Cẩm Thủy; 

- Công ty TNHH Vân Lộc. 
 

 

Uỷ ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 5165/SKHĐT-KTĐN ngày 

20/7/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về đề xuất gia hạn thời gian hoàn thành hồ 

sơ, thủ tục thực hiện dự án Khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông 

thường tại xã Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy của Công ty TNHH Vân Lộc (kèm 

theo ý kiến tham gia của các sở, ngành, đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở 

Xây dựng và UBND huyện Cẩm Thủy), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Thống nhất với đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư; đồng ý gia hạn 

thời gian (lần 2) để Công ty TNHH Vân Lộc hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thực 

hiện dự án Khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã 

Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy, được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ 

trương đầu tư tại Quyết định số 985/QĐ-UBND ngày 20/3/2019; thời gian gia 

hạn đến hết ngày 31/12/2021. 

2. Yêu cầu Công ty TNHH Vân Lộc khẩn trương phối hợp với UBND 

huyện Cẩm Thủy và các sở, ngành, đơn vị có liên quan để hoàn thành công tác 

GPMB khu đất thực hiện dự án, hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ dự án theo quy 

định trong thời gian gia hạn để sớm triển khai xây dựng, đưa dự án vào hoạt 

động; đồng thời, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Sở Xây dựng; 

- Lưu: VT, CN (T674). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 
Lê Đức Giang 
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